REGULAMIN
PRZYZNAWANIA PATRONATU HONOROWEGO GENERALNEGO DYREKTORA DRÓG
KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
LUB WYRAŻANIA ZGODY NA UDZIAŁ GENERALNEGO DYREKTORA W KOMITECIE
HONOROWYM

Rozdział 1
Przepisy ogólne
§1
Regulamin określa procedurę przyznawania przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad
patronatu honorowego oraz wyrażania zgody na jego udział w Komitecie Honorowym.
§2
W rozumieniu Regulaminu:
1) patronat oznacza patronat honorowy Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, zwanego
dalej „Generalnym Dyrektorem”;
2) udział w Komitecie oznacza uczestnictwo Generalnego Dyrektora w Komitecie Honorowym;
3) przedstawiciel Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oznacza pracownika Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad;
4) Biuro oznacza Biuro Generalnego Dyrektora w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,
zwanej dalej GDDKiA.
Rozdział 2
Zasady obejmowania patronatem lub udziału w Komitecie
§3
1. Przyznanie patronatu lub udział w Komitecie stanowią wyróżnienia honorowe, podkreślające
szczególny charakter przedsięwzięcia, które w całości bądź w przeważającej części wpisuje
się w zakres kompetencji lub działań podejmowanych przez Generalnego Dyrektora, które:
a) ma zasięg, rangę lub znaczenie ponadregionalne, ogólnopolskie lub międzynarodowe;
b) ze względu na poruszaną problematykę jest istotne dla zakresu zadań Generalnego Dyrektora;
c) gwarantuje wysoki poziom merytoryczny.
2. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych o patronat lub udział w Komitecie należy występować
każdorazowo.

§4
1. Przyznanie patronatu lub wyrażenie zgody na udział w Komitecie nie oznacza deklaracji
osobistego udziału Generalnego Dyrektora oraz wsparcia finansowego lub organizacyjnego
przedsięwzięcia.
2. Prośby o wsparcie finansowe zawarte we wniosku o objęcie patronatem honorowym nie będą
rozpatrywane.
§5
Informacje o przyznaniu patronatu lub udziale w Komitecie, jak również informacje o odebraniu
patronatu lub rezygnacji z udziału w Komitecie są zamieszczane na stronie internetowej GDDKiA,
pod adresem https://www.gddkia.gov.pl/ w zakładce „Patronaty”.
Rozdział 3
Procedura przyznawania patronatu i wyrażania zgody na udział w Komitecie
§6
1. Wniosek o przyznanie patronatu lub wyrażenie zgody na udział w Komitecie organizator składa
do Generalnego Dyrektora za pośrednictwem Biura, według wzoru, stanowiącego załącznik
do Regulaminu.
2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, dostępny jest w postaci formularza na stronie internetowej
GDDKiA https://www.gddkia.gov.pl/ w zakładce „Patronaty”.
3. Organizator jest obowiązany dołączyć do wniosku szczegółowy program przedsięwzięcia.
4. Dodatkowe prośby zawarte we wniosku nie podlegają rozpatrzeniu i muszą być składane odrębnym
pismem.
5. Wniosek wraz z dokumentem, o którym mowa w ust. 3, powinien być przesłany w formie
elektronicznej na adres patronaty@gddkia.gov.pl, nie później niż na 35 dni przed dniem
rozpoczęcia przedsięwzięcia oraz nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem jego rozpoczęcia.
§7
1. Biuro może odmówić rozpatrywania wniosku, ze względu na niespełnienie przez organizatora
wymogów określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Wniosek złożony przez organizatora może zostać skierowany przez Biuro do właściwych komórek
organizacyjnych GDDKiA lub oddziału GDDKiA, z prośbą o wydanie opinii w sprawie zasadności
przyznania patronatu lub wyrażenia zgody na udział w Komitecie.
3. Właściwe komórki organizacyjne oraz oddziały GDDKiA, do których został przekazany wniosek,
przedstawiają opinię, o której mowa w ust. 2, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku
do zaopiniowania.

4. Biuro może zwrócić się do organizatora o przekazanie dodatkowych informacji lub udzielenie
wyjaśnień.
5. Odmowa przyznania patronatu lub udziału w Komitecie jest ostateczna i nie przysługuje od niej
środek odwoławczy.
§8
O przyznaniu albo odmowie przyznania patronatu, jak również o zgodzie na udział albo odmowie
udziału w Komitecie, Biuro powiadamia organizatora drogą elektroniczną.
§9
1. Generalny Dyrektor nie obejmuje patronatem honorowym przedsięwzięć objętych patronatem
honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Powyższe wynika z warunku zawartego
w zasadach przyznawania patronatu Prezydenta RP, według którego „Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej sprawuje honorowy patronat jako patron jedyny i wyłączny”.
2. Generalny Dyrektor nie obejmuje także patronatem honorowym przedsięwzięć objętych
patronatem honorowym Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Powyższe wynika
z warunku zawartego w zasadach przyznawania patronatu Małżonki Prezydenta RP, według
którego „Małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje honorowy patronat jako patron
jedyny i wyłączny”.
3. Generalny Dyrektor nie obejmuje także honorowym patronatem statutowej działalności
stowarzyszeń, fundacji, związków lub innych organizacji, a także przedsięwzięć:
a) o charakterze reklamowym lub lobbystycznym;
b) niezgodnych z polityką wizerunkową GDDKiA, zasadami równości gospodarczej i uczciwej
konkurencji;
c)

dotyczących budowy obiektów, produkcji filmowych, publikacji i opracowań oraz innych
przedsięwzięć o charakterze twórczym lub artystycznym, znajdujących się w fazie
przygotowawczej.
Rozdział 4

Obowiązki organizatora wynikające z przyznania patronatu lub zgody na udział w Komitecie
§ 10
1.

Organizator

przedsięwzięcia

zamieszcza

we

wszystkich

materiałach

promocyjnych

i informacyjnych oraz na stronach internetowych związanych z realizacją przedsięwzięcia:
informację o objęciu wyróżnieniem danego przedsięwzięcia oraz znak graficzny GDDKiA.
2.

Organizator przedsięwzięcia na stronach internetowych przedsięwzięcia umieszcza link do strony
internetowej GDDKiA.

3.

W czasie trwania przedsięwzięcia, w miejscu jego zorganizowania, organizator przedsięwzięcia
umieszcza informacje o patronacie/udziale w Komitecie Honorowym oraz znaki identyfikacji

wizualnej GDDKiA, w taki sposób, aby były one widoczne dla wszystkich uczestników
przedsięwzięcia.
4.

Organizator przedsięwzięcia ma prawo posługiwania się informacją o objęciu przedsięwzięcia
patronatem po otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi udzielonej przez Biuro.

5.

Organizator przedsięwzięcia, w porozumieniu z Biurem, zapewnia przedstawicielom GDDKiA
możliwość aktywnego udziału w przedsięwzięciu.

6.

Organizator przedsięwzięcia, w porozumieniu z Biurem, zapewnia przedstawicielom GDDKiA
możliwość bezpłatnego udziału w przedsięwzięciu (z wyłączeniem kosztów wyżywienia,
zakwaterowania oraz innych dodatkowych aktywności) deklarując w formularzu zgłoszeniowym
liczbę bezpłatnych zaproszeń.

7.

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań lub wykorzystania znaków
graficznych GDDKiA niezgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, kolejny wniosek
organizatora przedsięwzięcia o objęcie tego przedsięwzięcia patronatem pozostawia się bez
rozpoznania.

8.

Informacja dotycząca przedsięwzięcia objętego wyróżnieniem może zostać opublikowana
na stronie internetowej GDDKiA. Organizator zobowiązany jest do przesłania na adres
patronaty@gddkia.gov.pl pełnej informacji o przedsięwzięciu (nieprzekraczającej 1 strony A4)
w terminie najpóźniej 2 tygodni przed planowanym przedsięwzięciem.

9.

Organizator zobowiązuje się do:
a) zastosowania przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych odpowiednich środków
technicznych

i

organizacyjnych

zapewniających

adekwatny

stopień

bezpieczeństwa

odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa
w

art.

32

Rozporządzenia

Parlamentu

Europejskiego

i

Rady

(UE)

2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej: RODO);
b) nietworzenia kopii dokumentów innych niż niezbędne do realizacji przedsięwzięcia;
c) ograniczenia dostępu do danych osobowych, wyłącznie do pracowników Organizatora
posiadających upoważnienie do przetwarzania danych osobowych;

Rozdział 5
Odebranie patronatu lub rezygnacja z udziału w Komitecie
§ 11
Generalny Dyrektor może samodzielnie lub na wniosek

Biura, odebrać przyznany patronat

lub zrezygnować z udziału w Komitecie. O takiej decyzji organizator jest przez Biuro niezwłocznie
informowany drogą elektroniczną.

§ 12
Odebranie patronatu lub rezygnacja z udziału w Komitecie nakłada na organizatora obowiązek
bezzwłocznego poinformowania o tym współorganizatorów i sprostowanie wcześniejszych informacji
poprzez zaniechanie dalszego zamieszczania informacji o przyznanym patronacie lub udziale
w Komitecie w materiałach promocyjnych i informacyjnych związanych z przedsięwzięciem
oraz zaprzestanie eksponowania znaków promocyjnych GDDKiA w trakcie jego realizacji.

